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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

 he establishment of industrial towns in 

Iran has been along with an emphasis 

on the global efforts to apply local 

potentials as well as paving the way for 

the regional development. The initial 

efforts in Iran to establish industrial 

areas began in 1933 in Karaj. In this framework, 

Alborz Industrial City which was started in 1967 

around the village of Alvand in a 900-acre area 

followed two main goals: "industrial decentralization 

from Tehran" and "development of Qazvin as a 

separation area between Tehran and western as well 

as eastern areas". With these changes, the village of 

Alvand has turned to a town in 1361 and the villages 

around it started getting developed. Finally, in 2004 

this area was recognized as a town around Qazvin. 

The development of the Alborz Industrial City during 

the last years has affected the mobility and 

sustainability of the adjacent villages. The 

longitudinal as well as the population development of 

this city is a prominent example of this issue. It is 

expected that this developmental process influences 

the features of adjacent villages. Therefore, we can 

evaluate the influence of this city on the sustainability 

of the features of development of adjacent villages 

through a reliable as well as novel technique. This is 

why in this research we have tried to apply Prescott 

Allen method to analyze the issue and answer the 

following questions: what is the level of 

sustainability of the villages adjacent to Alborz 

Industrial City? Do these features and the various 

aspects of sustainability in the adjacent villages go on 

the same direction? Is there a significant relationship 

between the distant of the adjacent villages of Alborz 

Industrial City and the level of sustainability of these 

villages being studied? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Nowadays, the issue of sustainability is the most 

significant issue in all activities and the plans of rural 

development. The notion of sustainability in the 

framework of this research reveals the balance and 

mobility of rural residential areas related to the 

ecological-natural, social-cultural and contextual-

spacial structures. It seems that the development of 

industry guarantees the sustainability of the areas 

adjacent to it through time-spacial processes. Instead 

of focusing on just the economical aspect, the 

sustainable development designs a philosophy of 

social as well as environmental aspects in an 

economic viewpoint and monitors it in the 

atmosphere around it. In fact, the simultaneous 

function of these three aspects lead to welfare, 

poverty uproot and everyone's exposure to good life 

as well as development of the future generations' 

exposure to the environmental resources available in 

the rural areas. Reaching these goals also requires 

some changes and corrections in the rural industrial 

planning such as industrial cities and industrial areas 

as well as the evaluation of various aspects of 

sustainable development. 

3. METHODOLOGY 

The present research is fundamental in terms of goal 

and scientific in terms of method. In this research, 

questionnaires have been used to gather information 

from the studying society. The statistical community 

of the research included the residents of the villages 
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"Piryusefian" and "Nosratabad" in Alvand town. The 

samples were selected from the local society in a 

random systematic way. The distribution ratio of the 

samples in this study was stage-based and based on 

the population of the villages. Two models of 

Prescott Allen sustainability barometer and the 

development features of the sustainability of radar 

were evaluated in this research. The selected features 

relevant to the development sustainability included 5 

social factors, 4 economic factors, 4 contextual 

factors and 3 environmental factors. Each of the 

above-mentioned factors include some sub-factors 

that consist of 23 social sub-factors, 15 economic 

sub-factors, 17 environmental sub-factors and 16 

contextual sub-factors. 

4. DISCUSSION 
The findings show that the expense of households In 

terms of income and employment, economic well-

fare and economic justice, the under studying villages 

are in an average level of sustainability and in terms 

of economic stability, they are in a potential 

instability level. In terms of economic factors, the 

villages of "Mashaldar" in the district of 

"Piryusefian" and "Kochar" in the district of 

"Nosratabad" have got a better level of sustainability 

and are in an average level of sustainability. In terms 

of the environment, both districts have got average 

levels relevant to environmental variation. Generally, 

in terms of local community, the sustainability of the 

villages of "Piryusefian" district including 

"Mashaldar, Ghadimabad, and Piryusefian" are in an 

instable situation and in terms of society, 

environment and context, they are in an average level 

of sustainability. Also the villages of "Nosratabad" 

district including "Kochar, Kamalabad and 

Hasnabad" are in an average level of sustainability in 

terms of economy, environment and context and they 

are in a potential sustainability level in terms of 

society. The analysis of the findings reveals 

significant relationships between sustainability in 

term of context and sustainability level in term of 

society. The analysis of the level of sustainability 

correlational as a dependent variable and the distance 

as an independent variable demonstrates that as the 

distant of the studying villages increase from Alborz 

Industrial City, the level environmental sustainability 

in the rural areas increases as well. Also by the 

increase of the distance of the villages from the 

Alborz Industrial City, the level of economic, social 

and contextual sustainability decreases 
 

5. CONCLUSION 
The findings of this research reveal that those villages 

closer to Alborz Industrial City are more sustainable 

in all aspects except environmental one. Also this 

study showed that being close to Alborz Industrial 

City has not led to the fall of environmental 

sustainability features critically. According to the 

analyses and findings, in seems critical to find 

efficient solutions in order to prevent turning useful 

agricultural lands to industrial and non-agricultural 

ones in the framework of providing a complete plan 

or establishment of centralized rural residential areas. 

Also according to the low number of industries and 

factories work based on the products produced in the 

adjacent villages, the presence of this city has not yet 

led to the complete or high sustainability of the 

economic features among the resident families. 
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 چکیده

ر فاصأله از ارزیابی تأأثی ،نیهمچن و پیرامونی آنی روستاهای داریپا نزایمهای صنعتی البرز در استان قزوین بر تأثیر شهرکی ابیارز ،مطالعه نیا از هدف: هدف

 باشد.های توسعۀ روستایی میشهرک صنعتی بر پایداری شاخص

 ۀجامعأ. اسأ  شده استفاده نامهابزار پرسش از اطالعاتی آورجمع برای و بودهی لیتحل –یفیتوص نیز قیتحق روشبستگی و هم-این تحقیق از نوع علّی: روش

 طبق نمونه ۀامعج و  اس نفر 15907ی دارا عوجمدر م 1390ی سرشمار طبق که باشدیم البرز شهرستانی مرکز بخشی روستاها شامل مطالعه موردی آمار

ها های میدانی به روش تصادفی سیستماتیک بوده اس  و تعداد نمونأهنامهانتخاب جامعۀ نمونه جه  تکمیل پرسش .برآورد شده اس  نفر 317 کوکران فرمول

 .ای و بر مبنای نسب  جمعی  توزیع شده اس نیز به روش طبقه

سو هم هم این پیامدها در ابعاد مختلف با وشهرک صنعتی بر روستاهای پیرامونی خود در سطح متوسطی قرار دارد دهد تأثیرات نشان می قیتحق جینتا: اهیافته

محیطی های زیس اریر میزان پایدنیستند. همچنین، با فاصله از شهرک صنعتی البرز از میزان پایداری روستاها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کاسته و ب

 شود.افزوده می

 عتی البرزمحیطی، عدم همکاری مدیری  شهرک صنزیس  های اقتصادی وعدم امکان دسترسی به دادهها: محدودیت

محیطی و کالبدی، استقرار صنایع مرتبط با تولیدات دهی زیس های سامانهای الزم در چهارچوب طرحتهیۀ طرح: با توجه به نتایج تحقیق راهکارهای عملی

 تواند بر تأثیرات مثب  این شهرک در روستاهای پیرامونی بیفزاید.ه در شهرک صنعتی البرز و جذب نیروهای متخصص بومی میروستاهای منطق

گذارند. از های صنعتی ذاتاً دارای صنایع شهری هستند؛ اما پیامدهای قابل توجهی بر تحوالت توسعۀ نواحی روستایی پیرامونی خود میشهرکاصالت و ارزش: 

های اخصکارگیری روش سنجش پایداری پرسکات آلن برای ارزیابی میزان تأثیرات شهرک صنعتی در شرو، واجد بررسی و اهمی  هستند؛ عالوه بر آن، بهاین 

 باشد.های این مقاله میتوسعۀ روستایی نیز جزء نوآوری

 ، البرز.آلن پرسکاتمدل  ،ییروستا ارزیابی توسعۀ پایدار، پایداری ،های صنعتیشهرک ها:واژهدیکل
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 مقدمه. 1

 لهأطرح مس. 1. 1
 شهرنشأینی، کمبأود جمعیأ ، گسأترش سأریع افأزایش

 منابع بر جمعی  کشاورزی، فشار در ویههبه شغلی هایفرص 

 ،بأزر  و متوسط صنایع گسترش و ایجاد در و ناکامی طبیعی

 کشورها ینا که شد باعث توسعه حال در کشورهای در ویههبه

 در 1970ۀ دهأ اواسأط از را روسأتاها سأازیراهبأرد صنعتی

 متعددی کشورهای .دهند قرار نظر مد خود ۀتوسع هایبرنامه

 رهسأتند و د آن اجأرای دنبال به یا کردند اجرا راهبرد را این

 کوچأک، صأنایع روسأتایی، صأنایع بأر تأکیأد رابطأه ایأن

 هأایلی فعا از تمرکززدایأی و کوچأک صأنعتی هایشأهرک

 قأوانین طریأق از هأم کشأورها از برخی و آزمودند را صنعتی

 و دایجأا زیأرا ؛برداشتند گام زمینه در این تشویقی و بازدارنده

 تنأوع، ایجأاد طریأق از تواندمی صنعتی هایشهرک گسترش

 هأایفعالی  ةافأزودارزش افأزایش و درآمأد، اشأتغال افزایش

 و توازن در ؤثریم صنعتی، نقش فرهنگ گسترش و کشاورزی

باشأد.  داشأته روسأتایی نأواحی ۀتوسأع و روستا و شهر تعادل

 سأاختاری تغییر هر دهد،می نشان متعدد تجربیات کشورهای

در  یباارزشأ نقأش اقتصأادی تنهأا نأه شأدنصنعتی از طریأق

 خودرانشی اقتصاد به منجر بلکه ؛دکنمی ایجاد روستایی مناطق

 یندآفر در معنادار نقشی شدنصنعتی منظر این از .دشومی نیز

 ایجأاد وری،تولیأدات، بهأره افأزایش طریق از روستایی ۀتوسع

 دیگر با پیوند ایجاد و اساسی تأمین نیازهای شغلی، هایفرص 

 هأاینابرابری کاهش به ،و در نهای  ایجاد اقتصادی هایبخش

 معنأی بأه سأازیصنعتی ینأدآخواهد شد. فر منجر ایمنطقه

 از دوربأه کوچأک و بأزر  مقیاس در واحدها استقرار تشویق

 نأواحی از واحأدها ةشأدریزیبرنامه انتقأال یا و شهری نواحی

 اس . پیرامونی نواحی به شهری

 بر تجربیات تأکید با نیز کشور در صنعتی هایشهرک ایجاد

 و محلأی هأایتوان از گیأریبهره راسأتای در کوششی جهانی

 نیز نخستین ایران در .اس  بوده ایمنطقه ۀتوسع سازیزمینه

 کأر  در 1312 سأال در صنعتی نواحی ایجاد برای هاکوشش

 سأال در کأه البأرز صنعتی ارچوب شهرهدر این چ .شد شروع

 دو راسأتای در و پایتخأ  بأا کأار تقسیم ارچوبهچ در 1346

 ۀمنطقأ ۀتوسأع» و «تهران از صنعتی تمرکززدایی» کلی هدف

 شأمالی مناطق و تهران میان حایل ۀناحی یک عنوانه ب قزوین

 کیلومتری 13 و تهران غرب شمال کیلومتری 120در «غربی و

 در الونأأد روسأأتای جأأوار در و قأأزوین اسأأتان شأأر  جنأأوب

شأد. بأا ایأن تغییأرات  ایجاد هکتار 900 وسع  به ایمحدوده

 روسأتاهای و شأد شهر به تبدیل 1361 سال روستای الوند در

 ،شأدند و در نهایأ  توسعه و رشد دچار ،آن تبع به نیز اطراف

های عنأوان یکأی از شهرسأتانه این محدوده ب 1383در سال 

توسأعه و رشأد شأهر صأنعتی . استان قزوین به تصویب رسید

های گذشته پویایی و پایداری روستاهای اطأراف البرز طی سال

رشد افقی و جمعیتی روسأتاهای  .ثیر قرار داده اس أرا تح  ت

 .باشدای بارز از این موضوع میصنعتی نمونهپیرامونی این شهر 

 ۀهای توسعاین رشد صنعتی البرز بتواند شاخص رودمیانتظار 

ثیر قرار دهأد. از ایأن رو أپایدار را در روستاهای اطراف تح  ت

 عۀهای توسأثیر این شأهرک بأر پایأداری شأاخصأجاس  تهب

بی قرار روستاهای مجاور با روشی قابل اطمینان و نو مورد ارزیا

در این پهوهش کوشیده شده تا بأا اسأتفاده از  ،گیرد. از این رو

-الؤمورد بررسی تحلیل شده و به س ۀلأروش پرسکات آلن مس

 پاسخ درخور داده شود. ،های تحقیق
های صنعتی عالوه بأر ایجأاد اشأتغال و دلیل اهمی  پروژه

ها، پایدارسأازی فعالیأ ، معیشأ  و سأکون  در جذب سرمایه

های اطراف آن اس . شهرک صنعتی البأرز پأا از گاه سکون

زی ثیراتش بر پایدارسأاأسه دهه فعالی  صنعتی باید از منظر ت

د. گاهی اطراف مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرفضاهای سکون 

اث ثیرات جانبی احأدأدنبال بررسی ته این پهوهش ب ،از این رو

اهای روسأتایی ها و فضأگاهشهرک صنعتی البرز بر روی زیس 

ی آمده راهکارهأادس هباشد تا براساس نتایج بپیرامون آن می

 د.نکپایدار روستاهای اطراف ارائه عۀ الزم را جه  نیل به توس

 حاضر عبارتند از:اهداف پهوهش  

بررسی و تحلیل سطح پایداری فضاهای روستایی پیرامأون  .1

 شهر صنعتی البرز

بعاد مختلف پایداری سویی بین ابررسی و تحلیل میزان هم .2

 در فضاهای روستایی پیرامون شهر صنعتی البرز

شأهر صأنعتی البأرز بأر  ۀثیرات احأداث و توسأعأارزیابی ت .3

 پایداری روستاهای پیرامونی آن

 

 



  روستایی پایدار توسعۀ هایشاخص در البرز صنعتی شهرک نقش ارزیابی                           سال ششم                  
 

   

63   

 نظری تحقیق ةپیشین .2. 1
طالعات پیرامون استقرار صنع  و اثأرات و پیامأدهای آن م

ترین پیامدهای مهم. در فضاهای جغرافیایی صورت گرفته اس 

ذکأر شأده  اشأتغالهای آن ایجاد رفاه، افزایش درآمد و فرص 

انداز، مسکن، بهداش ، بیمأه، اس  که ابعاد متفاوتی چون پا

تغییر الگوی مصأرف، بهبأود آمأوزش و بهبأود گأذران اوقأات 

 کأأانی،مطیعأی لنگأرودی و نجفأی) گیأردفراغأ  را در بأر می

در بخشی از پهوهش خأود بأه  (1390یاری ) .(42ص. ، 1386

شهرها و پایأداری روسأتاهای بین تمرکز صنایع در کالن ۀرابط

پیرامونی پرداخته و به ایأن نتیجأه رسأیده اسأ  کأه تمرکأز 

های شأأهر تهأأران بأأه ناپایأأداریسأأرمایه و صأأنع  در کالن

رهنگی روسأتاهای پیراونأی منجأر محیطی و اجتماعی فزیس 

با بررسی اثرات اسأتقرار صأنایع  (1994) 2ریزوانولشده اس . 

رسأد کأه ضأمن افأزایش در نواحی روستایی به این نتیجه می

درآمد خانوارهای روستایی، الگوهای مصرفی و کاالهای بأادوام 

 3الکأا پأاریخ .یدا کرده اس نیز به میزان قابل توجهی افزایش پ

پیامأأدهای صأأنایع در روسأتاهای هنأأد بأأه  ۀدر زمینأ (1996)

گیر فقأأر، افأأزایش آگأأاهی، رشأأد آمأأوزش و کأأاهش چشأأم

 .های بیشتر در نواحی روستایی اشاره کرده اس گذاریسرمایه

شدن روسأتایی هنأد با بررسی الگوی صنعتی (4194) 4آبراهام

معتقد اس  که استقرار صنع  در منأاطق روسأتایی توانسأته 

 .نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد داشته باشد

های صأنعتی در بأا بررسأی نقأش خوشأه (2008) 5هانگ

کأه  رسأندمیبأه ایأن نتیجأه  روستایی ونأهو در چأین ۀناحی

شأده و  های صنعتی باعث تقسیم کار در جریأان تولیأدخوشه

های کوچک و کارآفرینان در منطقه را هایی برای شرک فرص 

نین، در رابطه با اثرات محیطی استقرار چهم .فراهم آورده اس 

ن در تحقیقی با عنوا (2008) 6وانگیی صنایع در نواحی روستا

له أ، ایأن مسأ«نواحی صنعتی روستایی و آلودگی آب در چین»

و آلودگی منابع آب در این  س ا را مشکلی جدی قلمداد کرده

  .اند نواحی را در اثر استقرار این صنایع دانسته

 شناسی تحقیقروش. 2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2

 قأزوین اسأتان هایجملأه شهرسأتان از البأرز شهرستان 

 وسأع  وجود با که اس  الوند شهر شهرستان، این کزمر. اس 

مرکأزی  باشأد. بخأشمی اسأتان پرجمعیأ  شهر دومین ،کم

 بر بالغ دارای جمعیتی 1390 شهرستان البرز، طبق سرشماری

روسأتاهای ایأن بخأش در قسأم   ۀاسأ . همأ نفر 104617

(. بخأش 1390، اند )مرکأز آمأار ایأراندشتی استان واقع شده

باشأد آباد میدو دهستان پیریوسأفیان و نصأرتمرکزی دارای 

 32 بأا آبأاد جهأان و جمعی  نفر 82 با منبره روستای دو که)

 محاسأبات در نأاچیز اثأر و فعال جمعی  بودنکم عل ه ب نفر

 (.1شکل) (اندنگرفته قرار مطالعه مورد
 

 
ستان موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهر ةنقش -1 شکل

 البرز
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 

 . روش تحقیق2. 2
روش  لحأاظ و بأه بنیأادی هأدف، لحاظ حاضر به تحقیق 

 آوریجمأع منظأور اس . در این پأهوهش بأه بستگیهم-یعلّ

مأورد مطالعأه از ابأزار  ۀاطالعات مأورد نیأاز در سأطح جامعأ

ر مطالعأه د مأورد آماری ۀجامع. نامه استفاده شده اس پرسش

ایأأن پأأهوهش شأأامل روسأأتاهای بخأأش مرکأأزی کأأه طبأأق 

خأأانوار اسأأ  و  2596دارای  وعمأأدر مج 1390سرشأأماری 

نفر برآورد شأده اسأ .  317نمونه طبق فرمول کوکران ۀجامع

محلأی بأه صأورت تصأادفی  ۀها در بأین جامعأانتخاب نمونأه

ها در ایأن توزیع نسب  نمونأه .سیستماتیک انجام گرفته اس 

ای و براساس حجأم جمعیأ  روسأتاها طبقه پهوهش به روش

 .(1جدول ) تعیین شده اس 
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 آماری ةجامع هاینمونه تعداد-1 جدول
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 تعداد نمونه خانوار آماری ۀجامع

دهستان 
 پیریوسفیان

  75  621 مشعلدار

 37 262 قدیم آباد
 83 642 پیریوسفیان 

دهستان 
 نصرت آباد

 13 558 کمال آباد

 57 421 حسن آباد
 52 92 کوچار

 

انتخاب مدل تحقیق بر مبنای موضوع پهوهش بوده اسأ . 

هأای ایأن پأهوهش بأا اسأتفاده از دو تحلیل داده در ،از این رو

 پایأأداری رادار و 7پایأأداری پرسأأکات آلأأن بأأارومتر مأأدل

(AMOEBA) ۀوسأأأعهای تشأأأاخص پایأأأداری سأأأطوح 

 از براساس این مأدل ه اس .دش سنجیده نظر مورد روستاهای

 ترتیبأی مقیأاس قالأب در آلن پرسکات 1-0 ایفاصله مقیاس

، متوسأط، )ناپایأداری بأالقوه( ضأعیف، )ناپایدار( ضعیفبسیار 

 دادننشأان جه  )پایدار( خوبو بسیار  )پایداری بالقوه( خوب

 پایأداری بنأدیرجهد و هشأد اسأتفاده پایداری میزان تردقیق

 مطالعه این در پایداری سطوح بندیدرجه .ده اس ش مشخص

 شأده ارائأه زیر شرح به قسمتی 5 بندیدرجه طیف صورته ب

 (2جدول) :اس 

 
 

 

 بندی پایداری از دیدگاه پرسکات آلنطبقه -2 جدول
 102، ص. 1390یاری، خذ: أم

 درصد سطح پایداری ردیف

 درصد 0.8-1.00 (خوب بسیار) پایدار 1

 درصد 0.6-0.8 (خوب) بالقوه پایداری 2

 درصد 0.4-0.6 (بینابین) متوسط پایداری 3

 درصد 0.2-0.4 (ضعیف) بالقوه ناپایداری 4

  درصد 0-0.2 (ضعیف بسیار /بد) ناپایدار 5

 
 (Amoeba)پایداری  رادارالگوی  -2 شکل
 52ص. ، 1391، بوچانی و افتخاری، یاریخذ: أم

 

 بأه هاشأاخص واردکأردن از بعأد پایأداری رادار رسم برای

 ۀمرحل در. (2شکل) شدند محاسبه هامیانگین، جداگانه صورت

 کأه معنأا ایأن بأه ؛شأد ترسیم اولیه هایشاخص ماتریا بعد

 ایجداگانأه جدول در قبل ۀمرحل در آمدهدس به هایمیانگین

 ایأن در. شد رسم سوهم هایشاخص ماتریا سپا شد، وارد

 بأه ها آن تفاضل ،همچنین و هاداده مینیمم و زیممکما مرحله

 بأه مقیأاسهم هایشأاخص ماتریا بعد ۀمرحل در. آمد دس 

 اجتمأاعی، هایپایأداری ۀمحاسأب از بعأد. (3شکل) آمد دس 

رفأاه  و انسانی رفاه ،همچنین و کل و محیطیزیس  اقتصادی،

 هایلفأأهؤم میأأانگین شأأامل انسأأانی رفأأاه کأأه نظأأام طبیعأأی

 هایلفأهؤم شأاملنظأام طبیعأی  رفأاه و اقتصادی و اجتماعی

 هأأر بأأرای پایأأداری رادار و بأأارومتر باشأأند.می محیطیزیسأأ 

 ،اسأاس ایأن بأر و شأد رسأم جداگانه صورت به آماری ۀجامع

 ؛شأد سنجیده گروه سه هر نظر از روستاها ۀهم پایداری میزان

 پایداری معیارهای سوییهم میزان سنجش جه  ،این بر عالوه

 به که اس  ذکر شایان. گرف  قرار استفاده مورد spss افزارنرم

 میأزان ۀمحاسأب جهأ  نامهپرسش سؤاالت بودنترتیبی دلیل

 .شد استفاده اسپیرمن بستگیهم از معیارها بستگیهم
 

 
  پایداری و سنجش های مبناییمؤلفه و هاشاخص -3شکل 

 1390یاری،  خذ:أم
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 ۀگیری پایأداری و توسأعترین رهیاف  بأرای انأدازهمقبول

 جهأ  براین،. بنأاهاسأ هأا و شاخصکارگیری معرفبهپایدار 

 ادارر و آلن پرسکات پایداری مدل بارومتر ۀبر پای تحقیق انجام

ارچوب پیشأأأنهادی یأأأاری هأأأاز چ (AMOEBA) پایأأأداری

 ( استفاده شده اس . 1390)

الف( روستاهای پیرامأونی شأهرک صأنعتی البأرز در چأه 

 سطحی از پایداری قرار دارند؟

 در پایأأداری مختلأأف ها و ابعأأادبأأین شأأاخص ب( آیأأا

 دارد؟ وجود سوییهم البرز شهرک پیرامونی وستاهایر

روستاهای پیرامونی شهرک صنعتی البرز  ۀ ( آیا بین فاصل

داری با سطح پایداری روستاهای مأورد مطالعأه ارتبأاع معنأی

 وجود دارد؟

 ها و متغیرهای تحقیقشاخص .3. 2
 و محیطیزیسأ  و اقتصادی اجتماعی، هایشاخص لیس 

 4 اجتمأاعی، معیأار 5 شامل توسعه پایداری با مرتبط کالبدی

 کالبأدی معیأار 4 و محیطیزیسأ  معیأار 3 اقتصأادی، معیار

باشأند مأی هاییگویه دارای مذکور معیارهای از کدام هر ،بوده

 ۀگویأ 17 اقتصأادی، ۀگویأ 15 اجتمأاعی، ۀگوی 23 که شامل

های گویه 6و  5، 4، 3جداول شد.  کالبدی ۀگوی 16 و محیطی

 .دهندتفکیک ابعاد مورد بررسی نشان میهمورد سنجش را ب

 

 

 

 پایدار اقتصادی ةهای توسعگویه -3جدول 
 1390، حصاریاری: أخذم

 رفاه اقتصادی ثبات اقتصادی درآمد و اشتغال قتصادیعدال  ا

 جمعی  واقع در زیر خط فقر درصد

 نابرابری درآمدی 

  نسب  وابستگی

 درآمد سرانه

 درآمد ۀنسب  هزین

 انداز به کل درآمدنسب  پا

 نرخ اشتغال

 نرخ بیکاری 

 گیری از خدمات اعتباری دولتیمیزان بهره

 پذیری فعالی شاخص آسیب 

 تنوع شغلیضریب 

 نرخ رشد اشتغال

 های تفریحی درصد هزینه

 ضریب مکانیزاسیون

 انداز واقعی میزان پا

 

 پایدار کالبدی ةهای توسعگویه -4جدول 
 1390، حصاریاری: أخذم

 هاکیفی  زیرساخ  قابلی  دسترسی به خدمات تحرک مکانی کیفی  فیزیکی

 یاجرای طرح هاد

 عمر بناهای مسکونی

 متوسط تعداد فضاهای هر بنا

  اتا -سرانه نفر

 نسب  افراد بومی به غیربومی

 ترین شهر وآمد به نزدیکتعداد رف 

 ونقل عمومیدسترسی به وسایل حمل

 میزان مالکی  اتومبیل شخصی

 دسترسی به خدمات بهداشتی

 دسترسی به خدمات درمانی

 دسترسی به خدمات تفریحی

 ونقلبه خدمات حمل دسترسی

 دسترسی به خدمات آموزشی

 پوشش معابر روستا

 پوشش مخابراتی

 دسترسی به آب آشامیدنی سالم

  ونقلسرانه ناوگان حمل

 

 محیطیپایدار زیست ةهای توسعگویه -5جدول 

 1390، حصاریاری أخذ:م

 بهداش  محیط تنوع زیستی منابع سرزمینی

 زمین

 هاچشمه

 هارودخانه

 هاجنگل

 مراتع

 شدهدر صد مناطق حفاظ 

 شدههای کلیدی انتخابوسع  اکوسیستم

 اهشده برای احیا و بازسازی اکوسیستماعتبارات هزینه

 های کلیدیدرصد گونه

 اینرخ کاهش تنوع گونه

 تولید مواد زاید جامد ۀسران

 آوری زبالههای دارای روش بهداشتی جمعگاهدرصد سکون 

 فاضالب ۀدرصد دسترسی جمعی  به شبک

 درصد روستاهای برخوردار از جایگاه دفن زباله

 شده برای مدیری  مواد زاید جامداعتبارات هزینه
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 پایدار اجتماعی ةهای توسعگویه -6جدول 

 1390، حصاریاری: مأخذ
 خدمات اجتماعی کیفی  اجتماعی نی  اجتماعیام مشارک  اجتماعی رفاه اجتماعی

 1000تعداد خدمات عمومی به هر 
 نفر جمعی 

درصد رضای  زیاد از کیفی  
 دسترسی به خدمات زیربنایی

 1000تعداد خدمات زیربنایی به هر 
 نفر جمعی 

درصد رضای  زیاد از کیفی  
 دسترسی به خدمات پشتیبان تولید

های خاص زنان درصد تشکل
 یروستای
کننده در درصد افراد شرک 

 آخرین انتخابات ملی

کننده در درصد افراد شرک 
 آخرین انتخابات محلی

درصد زنان عضو شوراهای 
 اسالمی روستا

درصد میزان مشارک  اجتماعی 
 در گزینۀ زیاد

شده به هر های ثب تعداد جنای 
 نفر در سال 1000

های مواد مخدر به هر تعداد پرونده
 سال نفر در 1000

اموال به  ةشدهای ثب تعداد سرق 
 نفر در سال 1000هر 

درصد خانوارهای برخوردار از 
 ایهای بیمهحمای 

درصد خانوارهای تح  پوشش 
 نهادهای دولتی

رضای  از کیفی  خدمات 
 بهداشتی

رضای  از کیفی  خدمات 
 آموزشی

رضای  از کیفی  خدمات 
 نقلوحمل

رضای  از کیفی  خدمات 
 درمانی

ای  از کیفی  خدمات رض
 زیربنایی

بهداش   ۀتعداد خان
 نفر1000به ازای هر 

آموز به دانش ۀسران
 دبستان

 پزشک به نفر ۀسران

خدمات  ۀسران
 اساسی

  
 

 ارائه شده اس . (4)شکل یند اجرایی تحقیق در آدر ادامه فر

 
 پژوهش اجراییمدل  -4 شکل

 1395پهوهش، های مأخذ: یافته
 

 مبانی نظری تحقیق. 3
سأاز  ینأدهای قابأل تأوجهی زمینأهآطی قأرن بیسأتم فر

یندهای گونأاگون برپیامأدهای آاند، این فرتغییرات صنایع شده

شأأأدن و اند، صنعتیای داشأأأتهسأأأازی تأکیأأأد ویأأأههصنعتی

 های صأنایع درفعالی  ةهای صنعتی، باعث کاهش عمدفعالی 

و جایی کارخانجأات جابأه حرکأ  و سأازمرکز شأهرها، زمینه

 اندپیرامأونی شأهرها شأده های بیرونی ومراکز صنعتی به فضا

اگرچأه در آغأأاز صأنایع مأأاهیتی  .(330 ص. ،2004، 8دانأا)

شهری داشتند و بیشتر متمایل بأه اسأتقرار در مراکأز شأهرها 

نجات در فضأاهای به مرور زمان حضور صنایع و کارخا ،داشتند

شأهرهای »که در کنار  تر شد تا جاییپیرامونی شهرها گسترده

 نیز مطرح شد.  «روستاهای صنعتی»، مفهومی چون «صنعتی

شدن روسأتا را روستایی، صنعتی ۀگروهی از محققان توسع

بنای استراتهی آینده مأورد بحأث قأرار داده و  عنوان سنگ به
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رچوب طرح جامع ملأی اهشدن روستایی در چمعتقدند صنعتی

و نیز افأزایش نأرخ صأادرات در جهأ  ایجأاد تعأادل در تأراز 

ها با سه هأدف عمأده اصأالح درآمأد سأرانه، کأاهش پرداخ 

ناپذیر ای امری اجتناببیکاری و کاهش عدم تعادل بین منطقه

، جمشأأیدی، جمشأأیدی  )اقتصأأادی اسأأ ۀینأأد توسأأعآدر فر

های از نتأایج دیگأر شأهرک (.8 ، ص.1390، و سأوریغالمی 

توان بأه افأزایش آگأاهی جوامأع محلأی، افأزایش صنعتی می

 ۀهأأا، افأأزایش تولیأأدات، ایجأأاد اشأأتغال و توسأأعمنأأدینتوا

های کوچک پیرامونی اشأاره گاهویهه در سکون هب ،هازیرساخ 

  (.3ص. ، 2009، 9صنع  ملل متحد ۀسازمان توسع) کرد

ثیر صأنایع بأر أتوجه به این نکته ضروریس  که امأروزه تأ

ر آن منوع به اسأتقرا توسعه و پایداری فضاهای روستایی الزاماً

ویهه هبأ ،ای صنع های توسعهدر داخل روستاها نیس ، تئوری

های صأأنعتی باعأأث شأأد تأأا در طأأول زمأأان رویکأأرد خوشأأه

ریزان هأا و برنامأهصنعتی مورد توجأه دول  ها و نواحیشهرک

نأه  قرار بگیرد. در این رویکرد جدید، پیامدهای استقرار صنع 

ای و در سأأطح محلأأی کأأه فراتأأر از آن و در سأأطوح ناحیأأه

های صأنعتی ثیر شأهرکأای مد نظر بود. از این جه  تمنطقه

هأا بأه روستاهای پیرامونی به طور عام و پایداری آن ۀدر توسع

 ور خاص طبیعی و واقعی دور از انتظار نخواهد بود.ط

اولأأین مطالعأأات ارزیأأابی در جهأأ  شأأناخ  پیامأأدهای 

هشتاد با هدف شناسایی نقأاع  ۀدر دهشدن روستایی، صنعتی

ای و مأوردی در ضعف استقرار صنع  به شکل منطقأهقوت و 

د. در کشأور شمناطق روستایی کشورهای در حال توسعه آغاز 

های اخیأر، تمرکأز های غالأب دهأهاز اسأتراتهیما نیأز یکأی 

کردن منأاطق روسأتایی بأر محأور صأنعتی ۀهای توسأعبرنامه

ها بوده اسأ . روستایی در قالب ایجاد نواحی صنعتی و شهرک

تصور بر این بوده که ایجأاد ایأن نأواحی در منأاطق روسأتایی 

بتوانأأد بأأه عنأأوان یأأک جریأأان تولیأأدی بأأه صأأورت وسأأیع و 

به عنوان مکمل و پشأتیبان کشأاورزی و افأزایش  جانبه وهمه

رود بأأا ایجأأاد انتظأأار مأأی ن ایأأن بخأأش باشأأد.درآمأأد شأأاغال

تأأأمین  مشأأکالتهای صأأنعتی در نأأواحی روسأأتایی شأأهرک

درآمد برای روستاهای پیرامون کاهش یابد. در حأال  اشتغال و

حاضر که تأمین اشتغال در نأواحی روسأتایی از طریأق بخأش 

ل کمبود عوامل تولید آب و خأاک بأا مشأکل کشاورزی به دلی

رویه روسأتایی های بیرو اس  و این کمبود عامل مهاجرتروبه

یی محأیط آده اس . توجه به توان صنایع روستایی، برای کارش

شدن مناطق روستایی به صنعتی ۀنظری .روستا بسیار مؤثر اس 

ان عنوان یک کاتالیزور در جه  ایجاد اشتغال پایدار و بأه عنأو

اینأک حل مشکل فقأر منأاطق روسأتایی هم کار ةآخرین چار

بخشأأی بأأالقوه در جهأأ  حأأل مشأأکل بیکأأاری و عأأاملی 

 دهنده برای مناطق محروم روستایی محسوب می شأودتسکین

 .(7 ، ص.1392 ،پورطاهری)

پایأدار نظرهأا بأه بررسأی  ۀزمان با رشد پارادایم توسأعهم

شدن و پایداری فضاهای روستایی هم بیشتر بین صنعتی ۀبطرا

که گستردگی فعالی  ایأن حأوزه در  شده اس . با توجه به آن

 مأأل اسأأ أابعأأاد اکولأأوژیکی، اجتمأأاعی و اقتصأأادی قابأأل ت

 بنأأابراین، .(1392پورطأأاهری، بأأه نقأأل از  2009، 10باکأأارا)

پایدار در مکاتب مختلف از مناظر متفاوتی به  ۀطرفداران توسع

ها، ارزیأأابی نأأد. یکأأی از ایأأن دیأأدگاهکنموضأأوع نگأأاه می

باشأد. های پایداری نقاع روسأتایی میشدن بر شاخصصنعتی

های هأا و برنامأهتمامی فعالی  ۀامروزه موضوع پایداری سرلوح

 .(64 ص. ،1390 و شأاه ولأی، پورینورروستایی اس  ) ۀتوسع

 گربیأان ایأن تحقیأق، مبحأث ارچوبهأچ در پایأداری مفهوم

 سأاختارهای بأا در ارتباع روستایی گاهسکون  ایییپو و تعادل

 فضأایی -کالبأدی و فرهنگأی -اجتمأاعی اکولوژیکی، -طبیعی

 متضأأمن پایأأداری کأأه رشأأد صأأنایع طأأوریه بأأ ؛اسأأ 

د شأو زمأانی -مکأانی دهایطی رونأ های پیرامونیگاهسکون 

 ای بأهصأنایع منطقأه پایدار ۀتوسع .(24 ص. ،1999، 11باسل)

 ابعأأاد از ایفلسأأفه اقتصأأادی، ۀجنبأأ بأأر صأأرف تمرکأأز جأأای

کنأد و می طراحی اقتصادی بعد با را محیطیزیس  و اجتماعی

 کأارکرد ،حقیق  در. کندآن را در فضاهای پیرامونی پایش می

 رفأاه، ایجأاد اهأداف جمعأی تحقأق جنبأه سأه ایأن زمانهم

 مطلوب زندگی از همگان برخورداری و فقر کنیریشه معیش ،

منأاطق  در طبیعأی منأابع از آتأی نسل انتفاع ۀدامن افزایش و

 مستلزم نیز اهداف این به یابیدس . کندمی دنبال را روستایی

اعم  ؛ریزی صنایع روستاییبرنامه در اصالحاتی و تغییرات انجام

 ابعأاد نیأز بررسأی و های صنعتی و نأواحی صأنعتیاز شهرک

 نظر به .(61ص. ، 2003، 12هامان) اس  پایدارۀ توسع گوناگون

 کأه اسأ  آن معنی به پایدار ۀتوسع اصطالح رادکلیف  مایلک

 رونأأدهای در بایأأد و توانأأدمی اکولأأوژی بأأاب در هأأاییدرس

 اسأتراتهی هایایأده شأامل کأه شأود گرفتأه کاره ب اقتصادی
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 آن در کأه منطقأی محیطأی ایجأاد و جهأانی محیط حفاظ 

 قأأرار چأأالش مأأورد حیأأات هایجنبأأه ۀهمأأ کیفیأأ  پیشأأبرد

 ایأن کانون و مرکزی ۀنقط .(17 ، ص.1392 حاتمی،) گیردمی

 ایأن دلیأل به ؛اس  انسانی جمعی  نأش پایداری و هاسیستم

 قابأل طأور بأه کأه اسأ  هایشأانفعالی  و هاانسان ۀسلط که

و بأه اعتقأاد  ،اسأ  کأرده متأأثر را جهأانی محیط ایمالحظه

ای اسأأ  کأأه پایأأدار جامعأأه ۀ( نیأأز جامعأأ2016جی.کأأومر )

هأا و دهأد و بأه دنبأال راههای رشد را تشخیص میمحدودی 

 ص. ،2016، 14کأومر) رای رشأد اسأ گزین بأهای جایشیوه

هأای پایأدار برآننأد کأه درس ۀطرفداران پارادایم توسأع .(48

ینأدهای اقتصأادی بأه آتوانند و هم باید در فراکولوژی، هم می

و متضأأمن  (53 ص. ،2002، 15رادکلیفأأ ) کأأار گرفتأأه شأأوند

 یابی به کیفی  زندگی در ابعاد مختلف برای همأه باشأددس 

 (.101 ص. ،2001، 16بوند)

 ی تحقیقهایافته. 4
 های توصیفی پژوهشیافته. 1. 4

مورد بررسأی در ایأن پأهوهش نشأان  ۀنمون ۀتحلیل جامع

درصأد  68آباد دو دهستان پیریوسفیان و نصرت دهد که درمی

دهنأد. درصد را زنان تشأکیل می 32گویان را مردان و پاسخاز 

 دهد کأهگویان نشان میی پاسخهای سنّسی ردهربر ،نهمچنی

ی درصأد در گأروه سأنّ 43در دهستان پیریوسفیان نزدیک به 

 45تأا  35ی درصأد نیأز در گأروه سأنّ 18.5سال و  35تا  25

ز بأه آباد نیأسال قرار داشتند. این نسأب  در دهسأتان نصأرت

 درصد 67.7درصد بوده اس .  25.6درصد و  32.2ترتیب برابر 

جرد درصد نیز م 32.3هل و أتحقیق را افراد مت ۀنمون ۀاز جامع

ق گویان ایأن تحقیأپاسخ ۀمتوسط بعد خانوار در جامعاند. بوده

ع وانی مربأوار سطح سواد بیشترین فرظاز ننفر بوده اس .  4.6

درصأد  27درصد( اس .  54م )های دارای مدرک دیپلبه گروه

درصأد دارای تحصأیالت فأو   15دارای تحصیالت زیر دیپلم، 

 درصد نیز دارای تحصیالت کارشناسی 4دیپلم و کارشناسی، و 

 اند.ارشد بوده

ن در بخأش کشأاورزی، درصد از شأاغال 58از نظر اشتغال 

درصأد  27های خدماتی و اداری و درصد در بخش فعالی  15

درصأد از افأراد  92اند. بأیش از ودهبنع  فعال نیز در بخش ص

فعأأال در بخأأش صأأنع  در شأأهرک صأأنعتی البأأرز اشأأتغال 

گویان ایأن پاسأخ ۀسأکون  در جامعأ ۀمتوسط سابق اند.داشته

گویان دارای درصأأد از پاسأأخ 40باشأأد. سأأال می 12تحقیأأق 

درصأد  43باشند.. بیش از سال می 20سکونتی بیش از  ۀسابق

درصد را  12یان را افرادی از روستاهای اطراف و گواز کل پاسخ

 دهند.ها تشکیل میافرادی از سایر استان

 های استنباطی پژوهشیافته. 2 .4
مبنأی  ت آنسؤاال های پهوهش و در پاسخ بهفتهبا توجه یا

و ای بخش مرکأزی شهرسأتان البأرز روستاهسطح پایداری بر 

اری روسأتاهای وضأعی  پایأدسویی ابعاد مختلف پایداری، هم

بندی پرسکات و آلأن مشأخص شأده این بخش براساس طبقه

هأای مأورد رمعیا ۀبأه صأورت جداگانأه کلیأ ،همچنأین اس .

هأا مأورد سویی آنسویی یا عدم هممطالعه سنجش شده و هم

اری ال اول، ابتأدا پایأدؤپاسخ به سدر بررسی قرار گرفته اس . 

حیطی و کالبأدی ماز ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیسأ 

مورد مطالعه مورد بررسی قأرار گرفأ  و در نهایأ  ۀ در منطق

 د.شپایداری کل محاسبه 

از کأه اقتصأادی  معیارهای بعدسطح پایداری در رابطه با  

 (7) جأأدولدر محلأأی بأأه دسأأ  آمأأده و  ۀهأأای جامعأأپاسأأخ

تاهای روسأ ۀدر میأان کلیأ فأ توان گمی ،مشخص شده اس 

از  آبأأاد،در دهسأأتان نصأأرت روسأأتای کوچأار ،بخأش مرکأأزی

در تمامی معیارها  باشد و تقریباًوضعی  متناسبی برخوردار می

مطأابق محاسأبات در  ،سطح پایأداری بأاالیی دارد. همچنأین

 پیریوسفیان در معیار عدال  اقتصادی ، دهستاندهستانسطح 

 ؛برخوردار اس  نمتوسط و یا بینابیاز سطح ( 0.461)با مقدار 

و رفأاه ( 0.326)، ثبات (0.221) اما معیارهای درآمد و اشتغال

وضأأعی  مطلأأوبی نداشأأته و در سأأطح ( 0.368)اقتصأأادی 

آباد نیز روسأتاها ناپایداری بالقوه قرار دارند. در دهستان نصرت

ناپایأدار  (0.378) و عأدال  اقتصأادی( 0.398)در معیار ثبات 

پایدار متوسأط و در  (0.591) و اشتغال بالقوه، در معیار درآمد

بأه طأور  پایأدار بأالقوه هسأتند.( 0.669)معیار رفاه اقتصادی 

(، 0.407در بخش مرکزی معیارهأای درآمأد و اشأتغال ) ،کلی

(، در سأطح 0.419( و عدال  اقتصادی )0.519رفاه اقتصادی )

در ( 0.362)پایداری متوسط و معیار ثبات اقتصادی بأا میأزان 

 پایداری بالقوه قرار دارند.سطح نا
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 میزان پایداری معیارهای بعد اقتصادی -7جدول 
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 روستا

 عدال  اقتصادی رفاه اقتصادی ثبات اقتصادی درآمد و اشتغال

میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
میزان 
 پایداری

 سطح پایداری میزان پایداری سطح پایداری
 میزان
 پایداری

 پایداری طحس

 ناپایدار 0.065 ناپایدار بالقوه 0.36 ناپایدار 0.07 ناپایدار 0.17 مشعلدار

 پایدار 0.88 ناپایدار بالقوه 0.9 پایدار بالقوه 0.68 ناپایدار 0.18 قدیم آباد

 پایدار متوسط 0.43 ناپایدار بالقوه 0.34 ناپایدار بالقوه 0.21 ناپایدار بالقوه 0.30 پیریوسفیان

 پایدار بالقوه 0.61 پایدار 0.96 پایدار متوسط 0.47 پایدار 0.80 کوچار

 پایدار متوسط 0.43 پایدار 0.86 ناپایدار بالقوه 0.28 پایدار متوسط 0.57 بادآکمال

 ناپایدار 0.08 ناپایدار 0.43 پایدار متوسط 0.43 ناپایدار متوسط 0.39 آبادحسن

 پایدار متوسط 0.46 ناپایدار بالقوه 0.36 ناپایدار بالقوه 0.32 ر بالقوهناپایدا 0.22 دهستان پیریوسفیان

 ناپایدار بالقوه 0.37 پایدار بالقوه 0.66 ناپایدار بالقوه 0.39 پایدار متوسط 0.59 دهستان نصرت آباد

 ناپایدار 0.06 ناپایدار بالقوه 0.36 ناپایدار 0.07 ناپایدار 0.17 ارزش پایداری بخش

 

محاسأأبات براسأأاس اجتمأأاعی  ر معیارهأأای بعأأداز نظأأ

مشأعلدار در دهسأتان پیریوسأفیان و ، روستاهای گرفتهصورت

تأری آباد از پایداری مطلأوبروستای کوچار در دهستان نصرت

برخأأوردار بأأوده و در سأأطح پایأأداری متوسأأط قأأرار دارنأأد. 

معیارها جز  ۀدهستان پیریوسفیان در همروستاهای  ،همچنین

باشأد، در که پایدار بالقوه مأی(، 0.604)  اجتماعی معیار امنی

روسأتاهای دهسأتان در ی متوسأط قأرار دارنأد. یأدارسطح پا

روسأتاها در تمأامی معیارهأا جأز معیأار رفأاه آبأاد نیأز نصرت

که در سطح پایداری بأالقوه قأرار گرفتأه  (0.735)اجتماعی با 

 ریپایأدا ،اس ، در سطح پایداری متوسط قرار دارند. همچنین

در  باشأد.در سطح متوسط مأیدر بخش مرکزی  معیارها ۀکلی

اجتماعی را با جزئیات  سطح معیارهای بعد توانمی (8) جدول

 بیشتری مشاهده کرد.

 

 اجتماعی های بعدرمیزان پایداری معیا -8 جدول
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 روستا

 خدمات اجتماعی کیفی  اجتماعی امنی  اجتماعی تماعیمشارک  اج رفاه اجتماعی

میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
میزان 
 پایداری

 سطح پایداری

 ناپایدار بالقوه 0.62 ر بالقوهناپایدا 0.23 پایدار بالقوه 0.68 پایدار متوسط 0.43 پایدار متوسط 0.48 مشعلدار

 پایدار بالقوه 0.70 پایدار بالقوه 0.62 پایدار متوسط 0.58 ناپایدار بالقوه 0.25 ناپایدار 0.15 آبادقدیم

 پایدار بالقوه 0.36 پایدار بالقوه 0.70 پایدار متوسط 0.55 پایدار بالقوه 0.60 پایدار متوسط 0.57 پیریوسفیان

 ناپایدار بالقوه 0.74 ناپایدار بالقوه 0.36 پایدار متوسط 0.59 پایدار متوسط 0.53 بالقوهپایدار  0.60 کوچار

 پایدار بالقوه 0.59 پایدار بالقوه 0.74 پایدار متوسط 0.49 ناپایدار بالقوه 0.34 پایدار 0.81 آبادکمال

 پایدار متوسط 0.51 پایدار متوسط 0.59 پایدار متوسط 0.47 پایدار بالقوه 0.67 پایدار بالقوه 0.78 آبادحسن

 پایدار متوسط 0.57 پایدار متوسط 0.51 پایدار بالقوه 0.60 پایدار متوسط 0.42 پایدار متوسط 0.40 دهستان پیریوسفیان

 پایدار متوسط 0.54 پایدار متوسط 0.57 پایدار متوسط 0.52 پایدار متوسط 0.52 پایدار بالقوه 0.73 دهستان نصرت آباد

 پایدار متوسط 0.54 پایدار متوسط 0.54 پایدار متوسط 0.56 پایدار متوسط 0.47 پایدار متوسط 0.57 پایداری بخشارزش 

 

تاهای آمده از نظأرات سأاکنان روسأس دبراساس نتایج به

محیطی، در هأأر دو دهسأأتان زیسأأ  بخأأش مرکأأزی، در بعأأد

 آباد، معیارهأای منأابع سأرزمینی و تنأوعپیریوسفیان و نصرت

زیستی در سطح متوسط قرار دارند و معیار بهداش  محیط در 

در سطح پایداری بأالقوه و در  (0.632) دهستان پیریوسفیان با

قأرار در سطح ناپایداری بأالقوه  (0.360)آباد با دهستان نصرت

محیطی در ذکر اس  که تمامی معیارهأای زیسأ  شایاندارد. 

جأدول ارنأد. در بخش مرکزی در سطح پایداری متوسط قرار د
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 ها و بخش مرکزی ارائه شده اس .دهستانمحیطی در روسأأتاها، میأأزان پایأأداری معیارهأأای زیسأأ  (9)
 

 محیطیزیست میزان پایداری معیارهای بعد -9 لجدو
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 روستا
 بهداش  محیط تنوع زیستی منابع سرزمینی

ایداریمیزان پ  سطح پایداری میزان پایداری سطح پایداری میزان پایداری سطح پایداری 

 پایدار متوسط 0.47 ناپایدار بالقوه 0.35 پایدار متوسط 0.55 مشعلدار

 پایدار بالقوه 0.64 ناپایدار بالقوه 0.33 پایدار متوسط 0.43 آبادقدیم
 پایدار 0.91 پایدار متوسط 0.43 پایدار متوسط 0.53 پیریوسفیان

 ناپایدار بالقوه 0.22 پایدار متوسط 0.43 ناپایدار بالقوه 0.34 کوچار

 پایدار متوسط 0.59 ناپایدار بالقوه 0.33 پایدار متوسط 0.44 آبادکمال

 ناپایدار بالقوه 0.25 پایدار متوسط 0.58 پایدار متوسط 0.48 آبادحسن

 پایدار بالقوه 0.63 یدار متوسطپا 0.44 پایدار متوسط 0.58 دهستان پیریوسفیان

 ناپایدار بالقوه 0.36 پایدار متوسط 0.45 پایدار متوسط 0.42 دهستان نصرت آباد

 پایدار متوسط 0.49 پایدار متوسط 0.44 پایدار متوسط 0.50 ارزش پایداری بخش

 

 شأأده در ایأأن مطالعأأه، بعأأدتحلیلی پایأأدار آخأأرین بعأأد

سأأطح پایأأداری  (10جأأدول )باشأأد کأأه مطأأابق کالبأأدی مأأی

معیارهای کیفی  فیزیکی، تحرک مکانی، قابلی  دسترسی بأه 

ها مورد محاسبه قرار گرفته اسأ . خدمات و کیفی  زیرساخ 

جأأز در معیأأار قابلیأأ   ،دهسأأتان پیریوسأأفیان در ایأأن میأأان

در سطح ناپایداری (، 0.250میزان ) دسترسی به خدمات که با

سأطح پایأداری متوسأط  مابقی معیارها در ، درالقوه قرار داردب

دو معیار کیفیأ  فیزیکأی و آباد، نصرتقرار دارند. در دهستان 

در سأطح  (،0.541( و )0.496ها با مقأادیر )کیفی  زیرساخ 

پایداری متوسط و دو معیار دیگر در سطح پایداری بالقوه قأرار 

سأطح ا در کل بخش نیز پایداری معیاره ۀدارند. مطابق محاسب

 باشد.متوسط می پایداری تمامی معیارها
 

 کالبدیبعد میزان پایداری معیارهای  -10 جدول

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 روستا

 هازیرساخ  کیفی  قابلی  دسترسی به خدمات تحرک مکانی کیفی  فیزیکی

میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
میزان 
 پایداری

 سطح پایداری
زان می

 پایداری
 سطح پایداری

 میزان
 پایداری

پایداری سطح  

 پایدار متوسط 0.41 ناپایدار بالقوه 0.24 پایدار متوسط 0.49 ناپایدار 0.16 مشعلدار

 پایدار متوسط 0.46 ناپایدار 0.07 ناپایدار بالقوه 0.20 پایدار بالقوه 0.64 قدیم آباد

 پایدار متوسط 0.53 پایدار متوسط 0.42 القوهپایدار ب 0.63 پایدار متوسط 0.51 پیریوسفیان

 ناپایدار 0.01 پایدار بالقوه 0.76 پایدار بالقوه 0.65 پایدار متوسط 0.60 کوچار

 پایدار 0.85 پایدار 1.00 پایدار متوسط 0.57 پایدار بالقوه 0.36 آبادکمال

 پایدار بالقوه 0.75 سطپایدار متو 0.53 پایدار بالقوه 0.70 ناپایدار بالقوه 0.43 آبادحسن

 پایدار متوسط 0.47 ناپایدار بالقوه 0.25 پایدار متوسط 0.44 پایدار متوسط 0.49 دهستان پیریوسفیان

 پایدار متوسط 0.54 پایدار بالقوه 0.76 پایدار بالقوه 0.64 پایدار متوسط 0.49 دهستان نصرت آباد

 پایدار متوسط 0.50 پایدار متوسط 0.50 متوسطپایدار  0.54 پایدار متوسط 0.46 ارزش پایداری بخش

 
 

 را میزان پایداری معیارهای مأورد نظأر 8و  7، 6 ،5 اشکال

هرچأه جهأ  رادار بأه  دهأد.تأری نشأان مأیواضحبه صورت 

تر شأده اسأ ، آن روسأتا در معیأار مربوطأه یی نزدیکروستا

شأود در بعأد طور کأه مشأاهده مأیباشأد. همأانپایدارتر مأی

اقتصادی، جه  رادار معیار عدال  اقتصادی به سم  روسأتای 

آباد، و رادار رفاه اقتصادی و درآمأد و اشأتغال بأه سأم  قدیم
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اها ن معناس  که ایأن روسأته آباشد. این بروستای کوچار می

باشأأند. در در ایأأن معیارهأأا از روسأأتاهای دیگأأر پایأأدارتر مأأی

شده در رادارهأا بأه معیارهای دیگر نیز میزان پایداری محاسب

 شوند.همین صورت تفسیر می
 

 
 اقتصادی ابعاد معیارهای پایداری رادار -5شکل 

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 
 محیطیتزیس ابعاد معیارهای پایداری رادار -6شکل 

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 
 کالبدی ابعاد معیارهای پایداری رادار -7شکل 

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 
 ابعاداجتماعی معیارهای پایداری رادار -8شکل 

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 

 
 مورد مطالعه ۀسطوح پایداری اقتصادی محدود ةنقش -9 شکل

 1395هوهش، های پمأخذ: یافته

 
مورد  ۀمحیطی محدودسطوح پایداری زیست ةنقش -10 شکل

 مطالعه

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته
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  مورد مطالعه ۀسطوح پایداری اجتماعی محدود ةنقش -11 شکل

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 
 مورد مطالعه ۀسطوح پایداری کالبدی محدود ةنقش -12 شکل

 1395ش، های پهوهمأخذ: یافته

 

 12و  11، 10 ،9 شأکالطور کأه در اهمان ،به صورت کلی

وستاهای پایداری ر ،محلی ۀاز نظر جامع نشان داده شده اس ،

آباد و پیریوسأفیان، یملدار، قدشامل مشعدهستان پیریوسفیان 

اجتماعی،  ابعاد درناپایداری بالقوه و  اقتصادی در سطحدر بعد 

محیطی و کالبدی در سطح پایداری متوسط قرار دارنأد. زیس 

-آباد شامل کوچار، کمأالروستاهای دهستان نصرت ،همچنین

محیطی و کالبدی در ادی، زیس اقتصدر ابعاد آباد آباد و حسن

اجتمأاعی در سأطح پایأداری  در بعدوسط و سطح پایداری مت

پایأداری سأطوح مختلأف  (11) جأدولانأد. بالقوه قرار گرفتأه

بخش مرکزی البرز را بأه تفکیأک دهسأتان نشأان روستاهای 

 دهدمی

 

 محلی ةپایداری روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز از نظر جامع -11 جدول

 1395ی پهوهش، هامأخذ: یافته
 کالبدی محیطیزیس  اجتماعی اقتصادی بخش مرکزی

ل 
ی ک
دار
پای

ان
ست
ده

ی 
دار
 پای
 
حال

ش 
بخ
ل 
ی ک
دار
پای

 

ان
ست
ده

 

ستا
رو

 

ی
دار
 پای
ان
یز
م

 

ی
دار
 پای
طح
س

 

ی
دار
 پای
ان
یز
م

 

ی
دار
 پای
طح
س

 

ی
دار
 پای
ان
یز
م

 

ی
دار
 پای
طح
س

 

ی
دار
 پای
ان
یز
م

 

ی
دار
 پای
طح
س

 

ان
سفی
ریو
 پی
ان
ست
ده

 

 ناپایدار بالقوه 0.36 ناپایدار بالقوه 0.28 پایدار متوسط 0.47 پایدار متوسط 0.46 ناپایدار 0.15 مشعلدار

0
.4

9
ط 
وس
 مت
دار
پای

 

 پایدار متوسط 0.48 پایدار متوسط 0.46 پایدار متوسط 0.59 ناپایدار بالقوه 0.38 پایدار متوسط 0.50 قدیم آباد

ار بالقوهپاید 0.64 ناپایدار بالقوه 0.31 پیریوسفیان  پایدار متوسط 0.52 پایدار متوسط 0.53 پایدار بالقوه 0.61 

 پایدار متوسط 0.42 پایدار متوسط 0.44 پایدار متوسط 0.55 پایدار متوسط 0.50 ناپایدار بالقوه 0.32 پایداری کل

ت
صر
ن ن
ستا
ده

باد
آ

 

 پایدار متوسط 0.52 پایدار متوسط 0.48 ناپایدار بالقوه 0.34 پایدار متوسط 0.54 پایدار بالقوه 0.73 کوچار

آبادکمال  پایدار متوسط 0.59 پایدار بالقوه 0.70 پایدار متوسط 0.46 پایدار بالقوه 0.64 پایدار متوسط 0.55 

آبادحسن  پایدار متوسط 0.46 پایدار متوسط 0.52 پایدار متوسط 0.45 پایدر بالقوه 0.64 ناپایدار بالقوه 0.51 

 پایدار متوسط 0.52 پایداری متوسط 0.56 پایدار متوسط 0.41 پایدار بالقوه 0.61 پایدار متوسط 0.52 ری کلپایدا
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میأزان پایأداری روسأتاهای بخأش  (13) شأکل ،همچنین

در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، مرکزی شهرستان البرز را 

دهد. این شکل گویای ایأن می محیطی و اجتماعی نشانزیس 

 از نظأأرله اسأأ  کأأه روسأأتاهای دهسأأتان پیریوسأأفیان أمسأأ

 آبأاد از نظأر اجتمأاعی،و روستاهای دهستان نصأرت اقتصادی

در  ،ایأن بأر عأالوه ؛دیگر دارند ابعادتری نسب  به سطح پایین

 تانشهرس مرکزی بخش روستاهای تمامی پایداری (14)شکل 

 ایأن مطأابق کلأی، صأورت به که اس  شده محاسبه نیز البرز

 در( 0.49) بأا بخأش ایأن روسأتاهای گف  توانمی محاسبات

 کأأل پایأأداری میأأزان. دارنأأد قأأرار متوسأأط پایأأداری سأأطح

 بأه .اسأ  شأده ارائأه زیأر نمودار در مرکزی بخش روستاهای

 مورد روستاهای جایگاه تعیین و پایداری میزان سنجش منظور

در  آلأن پرسأکات پایأداری ةشأدبندیطبقه سطوح در مطالعه

 دشأ اسأتفاده پایداری بارومتر مدل از مطالعه، مورد روستاهای

 نظام طبیعأی رفاه و انسانی رفاه بعد دو ترکیب از مدل این که

 رفاه وضعی  که اس  دوبعدی نمودار یک و اس  شده تشکیل

 1 -0 از نسأبی ایهمقیاس روی بر را انسانی رفاه و اکوسیستم

 رفأاه و انسأانی رفأاه ةدهندنشأان ،عبأارتی به یا دهدمی نشان

 کامل پایداری تا کامل ناپایداری شرایط از منطقه اکوسیستمی

 از یأک هأر وضأعی  ةدهندنشأان نمودار این روی نقاع ،اس 

 وضأأعی  گربیأأان و بأأوده محلأأی ۀجامعأأ دیأأدگاه از روسأأتاها

 .باشدمی روستا آن اکوسیستمی و انسانی پایداری
 

 

 
رادار پایداری روستاهای بخش مرکزی در  -13شکل 

 محیطی و اجتماعیابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 

 
رادار پایداری کل روستاهای بخش مرکزی  -14شکل 

 شهرستان البرز 

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 

در دهسأتان دهأد کأه می نشأان موجأود اطالعات تحلیل

(، رفأاه 0.48پیریوسفیان روستای پیریوسفیان با رفاه انسأانی )

( از مأابقی روسأتاها 052( و پایداری کل ).0.56) نظام طبیعی

باشأد و دارای پایداری متوسط می در سطح باالتری قرار گرفته

 .(12جدول )

 

 میزان پایداری کل روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز -12 جدول

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 اجتماعی اقتصادی نام روستا نام دهستان
زیس  

 محیطی
 حال  پایداری پایداری کل کالبدی

 دهستان پیریوسفیان

 بالقوهناپایدار  0.36 0.35 0.46 0.47 0.15 مشعلدار

 پایدار متوسط 0.48 0.45 0.58 0.38 0.55 قدیم آباد

 پایدار متوسط 0.52 0.52 0.61 0.65 0.31 پیریوسفیان

 دهستان نصرت آباد

 پایدار متوسط 0.52 0.47 0.34 0.54 0.73 کوچار

 پایدار متوسط 0.59 0.69 0.45 0.65 0.50 کمال آباد

 پایدار متوسط 0.46 0.51 0.44 0.64 0.25 حسن آباد
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بودن آبأاد بأا وجأود متوسأطدر دهستان نصرت ،همچنین

سطح پایداری هر سه روستا و باالتربودن رفاه انسانی روسأتای 

آبأاد بأا رفأاه روستای کمالبه صورت میانگین، (، 0.63کوچار )

( و پایأأداری کأأل 0.57) نظأأام طبیعأأی(، رفأأاه 0.60انسأأانی )

جأدول ) تأری داردمطلأوب ( از مابقی روستاها وضأعی 0.59)

 .(15شکل ) (13

( نیأز 16شأکل گونه که در نمودار بارومتر پایأداری )همان

مشخص شده اسأ ، متوسأط کأل رفأاه انسأانی در دهسأتان 

باشأد ( می0.52آباد )( و در دهستان نصرت0.45پیریوسفیان )

دهندة این اس  که هر دو دهستان درنهای  در سطح که نشان

 اند.پایداری متوسط قرار گرفته

 

روستاهای بخش مرکزی  نظام طبیعیرفاه انسانی و  -13 جدول

 شهرستان البرز

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته
نام 

 دهستان
 حال  پایداری نام روستا

رفاه 

 انسانی

رفاه نظام 

 طبیعی

دهستان 

 پیریوسفیان

 0.40 0.31 ناپایدار بالقوه مشعلدار

 0.52 0.44 پایدار متوسط قدیم آباد

 0.56 0.48 پایدار متوسط پیریوسفیان

دهستان 

 نصرت آباد

 0.41 0.63 پایدار متوسط کوچار

 0.57 0.60 پایدار متوسط کمال آباد

 0.48 0.44 پایدار متوسط حسن آباد
 

 
 مورد مطالعه ۀسطوح پایداری کل محدود ةنقش -15 شکل

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 

 
 ی محلیبارومتر پایداری روستاهای بخش مرکزی از دیدگاه جامعه-16 شکل

 1395های پهوهش، مأخذ: یافته
 

بأأارومتر پایأأأداری و و  توجأأه بأأأه نمودارهأأای رادار بأأا

و شأأدن میأأزان پایأأداری روسأأتاها در ابعأأاد مختلأأف مشخص

روسأتاهای  همعیارهای این ابعاد، مشأخص اسأ  کأ ،همچنین

محیطی و در ابعأأاد اجتمأأاعی، زیسأأ  دهسأأتان پیریوسأأفیان

اقتصادی دارای پایداری متوسط و در بعد اقتصادی در پایداری 

آبأاد در روستاهای دهسأتان نصأرت ،بالقوه قرار دارد. همچنین

متوسط اری محیطی و کالبدی دارای پایدابعاد اقتصادی، زیس 

و در بعأأد اجتمأأاعی در سأأطح پایأأداری بأأالقوه قأأرار دارد. 

شهرستان البرز میأان روستاهای بخش مرکزی رفته در همروی

سأویی مناسأبی هأمبه صأورت تقریبأی اد مختلف پایداری ابع

ال دوم پأهوهش، ؤدر گام انتهایی و در پاسخ بأه سأ دارد.وجود 

یی از طریأأق سأأویی میأأان ابعأأاد مختلأأف پایأأداری روسأأتاهأأم

بستگی اسپیرمن مورد ارزیابی قأرار گرفتأه محاسبه ضریب هم

 اس . 
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 محیطی و کالبدیبستگی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیستهم -14جدول 
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 کالبدی محیطیزیس  اجتماعی اقتصادی ابعاد

آزمون 
 اسپیرمن

 اقتصادی
Correlation Coefficient 1.00 

. 
6 

 Sig. (2-tailed) 

N 

 اجتماعی

Correlation Coefficient .086 
.872 
6 

1.000 
. 
6 

 Sig. (2-tailed) 

N 

 محیطیزیس 

Correlation Coefficient 371.- 
468. 
6 

086. 
872. 
6 

1.00 
. 
6 

 Sig. (2-tailed) 

N 

 کالبدی

Correlation Coefficient 371. 
468. 
6 

*886. 
*01. 
6 

029.- 
957. 
6 

1.00 
. 
6 

Sig. (2-tailed) 

N 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 (14جأدول ) نگأار فأو های حاصل در بافأ تحلیل یافته

ی در بعأد کالبأدی و گر وجود تفاوت معنادار بأین پایأداربیان

میزان پایداری در بعد اجتماعی اس . این تفاوت در سطح آلفأا 

ن افزایش پایداری اجتماعی در معنادار برآورد شده و مبیّ 01/0

سو بأا افأزایش های روستایی مورد مطالعه همگاهسطح سکون 

های حاصأل در بافأ  یافتأه ،پایداری کالبدی اس . همچنأین

ود عدم تفأاوت معنأادار بأین سأایر ابعأاد گر وجنگار فو  بیان

زیسأ  -اقتصأادی ،اقتصأادی و همچنأین-کالبدیابعاد  اس .

و سأأطح معنأأاداری ( 0.371بسأأتگی )محیطأأی بأأا مقأأدار هم

 بستگی کمی داشته و فاقد ارتباع معنادار اس . ( هم0.46)

بسأتگی پایأداری بأه عنأوان بررسأی میأزان هم ،همچنین

دهأد عنوان متغیر مسأتقل نشأان میمتغیر وابسته و فاصله به 

محیطی بأا فاصأله در بستگی بین پایداری زیس که میزان هم

 دهندةبأأوده کأأه نشأأان 0.756برابأأر  0.02داری سأأطح معنأأی

 ۀبه عبارت دیگأر، بأا افأزایش فاصأل اس ؛بستگی مستقیم هم

روستاهای مورد مطالعه از شهرک صنعتی البرز میزان پایأداری 

یابأد های روستایی نیز افزایش میگاهون محیطی در سکزیس 

های محیطی شأهرکثیرات مخرب زیس أکه این خود گویای ت

دهأد کأه دفأع های میأدانی نشأان میصنعتی اسأ . بررسأی

هوا  ۀهای صنعتی، فقدان تعبیه فیلترهای تصفینامناسب پساب

ها، انتشأار بأوی نأامطبوع در اطأراف بر روی خروجی کارخانأه

محیطی از سأوی عایأ  اسأتانداردهای زیسأ شهرک و عدم ر

های شهرک صنعتی باعث شده تا حجم قابل توجهی از کارخانه

های مجأاور شأهرک رهأا شأده و پایأداری ها در محیطآالینده

بستگی میزان هممحیطی با اف  قابل توجه همراه باشد. زیس 

دار معنأی 0.04با فاصأله در سأطح  نیز بین پایداری اجتماعی

های مستقیم پایأداری شأاخصبستگی هم دهندةه نشانبوده ک

 ؛اجتماعی روستاهای مورد مطالعه با شهرک صنعتی البأرز دارد

با افزایش فاصله روسأتاها از شأهرک صأنعتی  ،گربه عبارت دی

کاسأأته اجتمأأاعی نیأأز  هایشأأاخص میأأزان پایأأداریالبأأرز از 

 .(15جدول ) شودمی

 

 بستگی عامل فاصله با میزان پایداری در ابعاد مختلفمیزان هم -15 جدول
 1395های پهوهش، مأخذ: یافته

 

 مستقل( با پایداری )متغیر وابسته( بستگی فاصله )متغیرمیزان هم

 پایداری کل کالبدی اقتصادی اجتماعی محیطیزیس 

 0.781 0.564 0.717 0.966 0.756 بستگیمیزان هم

Sig  0.010 *0.000 *0.030 *0.040 *0.020 داری(معنی)سطح* 
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 هایشأأاخص بسأأتگی بأأین پایأأداریمیأأزان هم ،همچنأین

 با روستاهای پیرامونی شهرک صنعتی البرز اقتصادی و کالبدی

باشأد کأه می 0.546و  0.717نیز به ترتیب برابأر  از آن فاصله

بأا  ،بأه عبأارت دیگأراسأ ؛  مسأتقیمبسأتگی هم دهندةننشا

ی میزان پایداری اقتصأاد شهرک صنعتی البرززایش فاصله از اف

کأاهش  پیرامأونی آن های روسأتاییگاهو کالبدی در سأکون 

و  ثیرات ایجأاد اشأتغالأعل  این وضعی  را باید در تأیابد. می

جو کأرد؛ بأه عبأارتی وهای اجتماعی جسأ درآمد در شاخص

وهأای کأه بخأش قابأل تأوجهی از نیر دیگر، با عنای  به ایأن

شهرک صنعتی مورد مطالعه از روستاهای اطأراف و مجأاور آن 

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نیأز شود، شاخصمین میأت

بأر  ثرؤترین موانأع مأبه تبع روندی افزاینده دارند. یکی از مهم

های جذب نیروی کار از روستاهای دورتر از شهرک، محدودی 

 و نیز از سوی کارگرانمین مسکن و شرایط اسکان أمرتبط با ت

 ونقأل کأارگران از سأوی کارفرمایأانمین امکانات حملأعدم ت

ای نوعی مقاوم  اجتماعی در میان روستاه ،اس ؛ عالوه بر این

ن نیز مشهود اسأ  اواردمجاور شهرک صنعتی جه  ورود تازه

سهم بیشتری از نیروی کأار شأهرک صأنعتی که باعث شده تا 

 مین شود.أتر تالبرز از روستاهای نزدیک

بأین عامأل  دهد کههای تحقیق نشان مییافته ،در مجموع

در سأطح  و میزان کأل پایأداری نیأز شهرک صنعتیفاصله از 

 وجود دارد. مستقیمبستگی هم 0.01داری معنی

 گیری. بحث و نتیجه5
دهأد نشأان می های در این پهوهشبررسینتایج حاصل از 

ر بعد اقتصادی در سأطح روستاهای دهستان پیریوسفیان دکه 

 محیطی و کالبأدیدر بعد اجتمأاعی، زیسأ و ناپایداری بالقوه 

روسأتاهای  ،اند. همچنیندر سطح پایداری متوسط قرار گرفته

در  ویداری بأالقوه دارای پا آباد در بعد اجتماعیدهستان نصرت

دارای پایأأداری و کالبأأدی،  محیطیزیسأأ ، ابعأأاد اقتصأأادی

 باشند. متوسط می

ه صأأورت میأأانگین روسأأتاهای دهسأأتان پیریوسأأفیان و بأأ

کأه  وستای مشعلدار از دهستان پیریوسفیانجز ره)بآباد نصرت

ابعأاد  ۀدر همأ( در سطح ناپایأداری بأالقوه قأرار گرفتأه اسأ 

. باشأندو متوسأط بأه بأاال مأی پایداری دارای پایداری متوسط

در  کأه دهأدپایداری نشان می نتایج حاصل از بارومتر پایداری

 هر دو دهسأتان، پایأداری بخأش مرکأزی در سأطح متوسأط

 قرار دارد. )بینابین(

در دهسأتان  نظأام طبیعأیهأای رفأاه شاخص ،همچنین 

ری نسأب  بأه با اختالف انأدک دارای سأطح بهتأ پیریوسفیان

-نصأرت در دهستان باشد و متقابالًمی های رفاه انسانیشاخص

، نظأام طبیعأیرفأاه    بأهب، نسأهای رفاه انسأانیآباد شاخص

گر نمیانگین کلی، بیا ،اما در نهای  ؛تری دارندوضعی  مطلوب

تأوان گفأ  باشد و مأیها میبسیار جزئی این شاخصاختالف 

، در یک سطح یعنأی نظام طبیعیهر دو شاخص رفاه انسانی و 

 . پایداری متوسط قرار دارند

 ابعأاد مختلأف میأان سأوییهأمبررسی میأزان  ،همچنین

دهد که بأین پایأداری اجتمأاعی و پایأداری نشان می اریپاید

-معنأی ۀبستگی و رابطکالبدی در روستاهای مورد مطالعه هم

لبدی، با افزایش میزان پایداری کا ،داری وجود دارد؛ به عبارتی

شأود و های اجتماعی نیأز افأزوده میبر سطح پایداری شاخص

 ،دارد دسأویی بأین سأایر ابعأاد اگرچأه وجأوعکا. این همرب

 دار نیستند.معنی

ثیر شأهرک صأنعتی أدر این تحقیق به منظور سأنجش تأ

های مختلأف اجتمأاعی، اقتصأادی، البرز بأر پایأداری شأاخص

 ۀداری رابطأمحیطی و کالبدی اقدام بأه ارزیأابی معنأیزیس 

های مورد بررسی از شهرک صنعتی با میأزان گاهسکون  ۀفاصل

 دهندةنشانخوبی د و نتایج بهها در ابعاد مختلف شپایداری آن

تر به شأهرک صأنعتی البأرز در س  که روستاهای نزدیکا آن

 ،محیطی پایدارتر هستند. همچنأینجز بعد زیس تمام ابعاد به

 این بررسی نشان داد که نزدیکی به شهرک صنعتی البرز باعث

محیطی به طأور معنأاداری های پایداری زیس شده تا شاخص

 اف  پیدا کنند.

آمده ضروریسأ  تأا در دسأ هها و نتایج ببراساس بررسی 

دهی هأأای سأأامانو یأأا طرحطأأرح جأأامع  ۀارچوب تهیأأهأأچ

 مورد مطالعه راهکارهأای الزم ۀهای روستایی منطقگاهسکون 

اراضأی مفیأد کشأاورزی بأه  ةبرای جلوگیری از تغییر گسأترد

 غیرکشاورزی گرفته شود.  های صنعتی وکاربری

بودن تعأأداد کأأم صأأنایع و وجأأه بأأه پأأایینبأأا ت ،همچنأأین

هأای تولیدشأده در کارخانجات مبنی بأر اسأتفاده از فأرآوارده

روستاهای پیرامون، حضور این شأهرک نتوانسأته بأه پایأداری 

هأأای اقتصأادی در میأأان کامأل و یأا پایأأداری بأاالی شأاخص
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ها ضروریس  تا اولوی  ،خانوارهای ساکن منجر شود. از این رو

تشویقی الزم برای جأذب و اسأتقرار ایأن گأروه از  و تسهیالت

 صنایع فراهم شود. 

ر دقابل توجه دیگر حضور تعداد زیاد نیروهای غیربومی  ۀنکت

صنایع و کارخانجات شهرک صنعتی البرز اس  که باعث شده تأا 

بخشی از جوانان و افراد در سن کار و حتی بخش قابأل تأوجهی 

شأهر قأزوین و یأا تهأران کرده و متخصأص بأه از افراد تحصیل

هأای الزم بأرای جأذب بایأد اولویأ  ،د. از ایأن روکنن مهاجرت

ری نیروهای بومی در نظر گرفته شود تا از این طریأق بأر مانأدگا

 وستاهای مورد مطالعه افزوده شود.اجتماعی و پایداری ر

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد خأانم پهوهش حاضر برگرفته از پایان

حمدی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علأوم انسأانی، زهرا م

 دانشگاه محقق اردبیلی اس .
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